
                                         Salva ry jäsenkirje 4/2021 
 
 

 

 

 
 

Syksyä Jäsenet! 
Salvan syksy on teemamme mukai-

nen ”Yhdessä uutta”.  Mukavia asioita 

on koettu, kun rokotuskattavuuden 

myötä on voitu palata normaaliin.  Sal-

valla se tarkoittaa toiminnan rajoitusten 

poistumista.  On ollut ihanaa nähdä se 

innostus, mikä ihmisten kasvoilta lois-

taa, kun voimme tavata toisiamme.   
 

Ilolansalon asunnot ovat tällä het-

kellä lähes täynnä.  Uusia asukkaita on 

tullut korona-aikanakin useita kymme-

niä.  Salon eri kylien lisäksi tulijoita on ollut eri puolilta Suomea ja jokunen jopa Suomen 

rajojen ulkopuolelta. Ilolansalon asunnoista on tänä vuonna myyty yksi, toinen on va-

rattu ja kolmaskin myynnissä.  On hienoa huomata, että Ilolansalo on säilyttänyt kiin-

nostuksensa. Se koetaan yhä hyvänä ja turvallisena asuinpaikkana.   
 

Salvan jäsenyyskin kiinnostaa.  Seniorimessuilla aloitimme jäsenkampanjan ja se 

jatkuu yhä.  Tavoite saada 400 jäsentä täyteen on tätä kirjoittaessa täyttynyt.  Vanhe-

nemisesta ollaan edelleen kiinnostuneita. Emme peri jäsenmaksua enää loppu vuonna 

liittyviltä. Kannattaa vinkata ystävälle jäsenyyden eduista ja tulla syömään yhdessä jä-

senhintaan! 
 

Salvan toiminta kiinnostaa muutenkin. Kuntoryhmät ja kuntosali ovat saaneet uusia 

käyttäjiä. Jäsenten vuoroilla (ks. takasivulla) on käyttöä. Ravintola Ilolansalossa on 

ajoittain jonoakin. Siinä ehtii vaihtaa päivän kuulumiset jonossa, eikä tarvitse syödä 

yksin. Ikäkeskustoimintakin on alkanut täysillä!  Ovet ovat auki kaikille kiinnostuneille. 

Kiinnostavaa tekemistä on joka päivälle. Nouda viikko-ohjelma tai katso www.salva.fi.  
 

Jatkossa Salvan jäsenkirjeet on saatavilla myös sähköpostitse. Jos et ole saanut 

sähköistä jäsenkirjettä, mutta haluat sen, ilmoita sähköpostiosoitteesi Sinille osoittee-

seen sini.rajala@salva.fi.  
 

Syyskokous 30.11.2021 klo 17.30 Ravintola Ilolansalo, Ilolankatu 6, Salo. 

Sääntömääräiset asiat; Vuoden 2022 toiminta ja talous, hallituksen valinta 2022 sekä 

muut ajankohtaiset asiat. Tervetuloa!  
 

Lämmintä syksyä jäsenet, poiketkaapa talossa!  
 

Salossa 18.10.2021       

Anne Juntti  
Toiminnanjohtaja 

044 7213 350    
anne.juntti@salva.fi 

Mari Siimarin Mansikkapaikka-näyttely on 

nähtävillä Ilolansalon aulassa 31.10. asti. 

http://www.salva.fi/
mailto:sini.rajala@salva.fi
mailto:anne.juntti@salva.fi


 

Tervetuloa Ikäkeskus Ilolansaloon!  

 

• Vanhusten asuminen – seminaari 4.11. klo 12.00–15.30  

Mukana Salon vanhustenhuollon johtaja Salla Lindegren ja muita asiantuntijoita mm. 

Muistiyhdistyksestä. Tervetuloa, ei pääsymaksua.  

• Seniorineuvola ti 23.11. klo 10.00 Influenssa, ti 14.12 klo 10.00 Uni ja unettomuus 

Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan. 

• Ikäakatemia Kauko Mäntylä ”Ulla hyvä, parahin Urpo” 9.11. klo 17.30 

Vanhempien kirjeenvaihtoa sota-aikaan.  

• Kulttuuriviikko 10.11. klo 18.00–19.00 Oopperailta Klaus Pennanen ja Veli-Pekka 

Väisänen esittävät librettoja ja kertovat urastaan Kansallisoopperassa.  

• DigiAgeTalk 9.11. klo 13.00–15.30 ”Lähtökohtana hyvä digiarki” 

Tule seuraamaan Webinaaria Ilolansaloon.  

Ilmoittaudu 044 7213 378, viimeistään 5.11. klo 14.00  

• Isänpäivälounas su 14.11. Kattaus klo 11.30–14.00 

isompien ryhmien ennakkovaraukset 044 7213 354  

• Kaiken kansan joululounas 15.12. klo 11.00–13.30  

isompien ryhmien ennakkovaraukset 044 7213 354  

Jäsenten kuntosalivuorot Palvelukeskus Ilolansalossa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salilla pitää noudattaa yleisiä turvaohjeita. Älä tule sairaana. Huolehdi yleisestä  

käsihygieniasta. Puhdista laitteet ennen käyttöä. Pidä turvavälit. Pukutiloissa pitää käyt-

tää hengityssuojainta. Pidetään huoli toisistamme – kunnioitetaan muita salilla olijoita.  

 

Ohjattuja ryhmiä järjestetään viikottain Ilolansalon kuntosalilla. Ohjaajina toimivat Sal-

van kuntoutuksen ammattitaitoiset fysioterapeutit. 

Vahvat leidit -kuntosaliryhmä kokoontuu maanantaisin ja perjantaisin klo 9.30-10.30. 

Leiditsumppa keskiviikkoisin klo 9.30. 
 

 

TULE VAPAAEHTOISTOIMIJAKSI – OSAAMISELLESI ON KÄYTTÖÄ!  

Salvalla on useita vapaaehtoisia ja lukuisia tapoja toimia, itse päätät mitä teet.   

Saat tukea ja opastusta sekä mukavan porukan toiminnalle.  

Vietämme vapaaehtoisten päivää juhlan merkeissä 3.12.2021 klo 10.30 Ilolansalossa.  

Lisätietoja Anu Hirvikorvelta 044 7213 356.   

 

ILOLANSALO TUTUKSI – ASUMISTA MYÖS LYHYTAIKAISEEN TARPEESEEN 

Ma 15.11. klo 11.00 ja ma 13.12. klo 11.00 Palvelukeskus Ilolansalo.  

Tule tutustumaan ja kyselemään asumisesta ja palveluista Ilolansalossa.  

www.salva.fi – löydät asuntohakemuksen sekä palveluesite-hinnaston.  

Kysy asumisesta Anne Juntti 044 7213 350, tai Anu Hirvikorpi 044 7213 356. 

  

ma   18.00–19.00 

ti 6.00–8.00  18.00–19.00 

ke 6.00–8.00  18.00–19.00 

to   18.00–19.00 

pe 11.30–12.30 17.00–19.00 

la 11.00–13.00 16.00–19.00 

su 11.00–13.00 16.00–19.00 
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